SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Beslutande

Björskogsskolan, Valskog, onsdagen den 17 juni 2020, klockan 16.00-18.50.

Angelica Stigenberg (S), Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V) på länk, Gunilla
Wolinder (L) på länk, Ewa Granudd (M), Yrjö Björkqvist (M), Sussanne Söderström (SD)
och Margareta Johansson (S).

Tjänstgörande
ersättare

Lina Johansson (C)

Ersättare

Monica Lindgren (S), på länk och Madelene Lund (M) på länk.

Övriga
deltagande

Blad

1 (14)

Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh, bitr. barn- och utbildningschefen Lars-Erik
Lindvall och nämndsekreteraren Ann-Katrin Öijwall.
Under § 34 deltar rektor Karin Roberthsson, § 35 utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl och §
36 projektledare Yvonne Karlsson.

Utses att justera

Marie Norin Junttila

Ersättare för
justerare
Justeringens
plats och tid

Kansliet för barn- och utbildning, torsdagen den 18 juni 2020, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

....................................................................................

Ann-Katrin Öijwall

Paragrafer

34-46

Ordförande

.......................................................................………………………………………………………………………............
Angelica Stigenberg

Justerande

.................................................................................................................................................................................................

Marie Norin Junttila

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Utdragsbestyrkande

2020-07-13

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-17

§ 34
Presentation av rektor för Björskogsskolan
(BUN 2020/7)
Rektor Karin Roberthson presenterar aktuellt och vad som är på
gång på skolan.
Fakta om skolan
- 100 elever
- förskoleklass till och med åk 6
- 10 lärare samt lärare bl.a. i slöjd och gymnastik och special
pedagog
- aktivt arbete med idrott och utomhus-pedagogik
- läxhjälp tisdagar och torsdagar
Skolan arbetar med att förtydliga kopplingen mellan skolans målundervisningen och bedömningen av elevernas
kunskaper. Måluppfyllelsen har glädjande ökat under läsåret.
Höstterminen 2020
- ny rektor
- nyanställd fritidsledare till fritidshemmet
- nya aktiviteter
Karin avslutar sin presentation med att tacka för gott samarbete
med förvaltningen och nämnden.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande tackar Karin, med en
blomma, för ett fint samarbete och önskar henne en skön ledighet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 35
Statistiska underlag (BUN 2020/7)
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl informerar om statistiska
underlag bl.a. för att ta fram befolkningsprognoser.
Idag är 8 720 personer folkbokförda i Kungsörs kommun.
År 2012 var ca 8 030 personer folkbokförda i kommunen.
Det är många faktorer att ta hänsyn till när en befolkningprognos
ska göras, bl.a. in- och utflyttningar, kvinnor i fertil ålder och
utvecklingen av antal barn.
När Kommunfullmäktige i Kungsör beslutade om kommuns mål
gällande befolkningsmängden för 2025 är visionen att det i
kommunen ska vara 9 000 personer folkbokförda.
Den prognosmodell kommunen använder för befolkningsstatistik
bygger på kohort-komponentmetoden. Statistik är statistik så
någon exakt prognos kan man aldrig få men den anger en riktning.
Folkbokföring är den grundläggande registreringen av
befolkningen i Sverige och styrs av Folkbokföringslagen.
Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att
du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där
du regelbundet sover.
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och
lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 36
Sammanställning av inkomna anmälningar
om kränkande behandling (BUN 2020/100)
En förskolechef, rektor eller annan medarbetare som får kännedom
om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla
detta till huvudmannen, enligt Skollagen (SL 2010:800, kap 6 §
10).
Huvudmannen är vidare skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för
att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Projektledare Yvonne Karlsson redovisar inkomna anmälningar
för vårterminen 2020.
Ur sammanställningen framgår bl.a.
- Antal inkomna anmälningar
- Antal som bedöms som kränkning
- Tillvägagångssätt
Arbetet med att motverka kränkningar inom förvaltningens
verksamhetsområden är ständigt pågående.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanställning av inkomna anmälningar vårterminen 20

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och
lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 37
KPMG utredningsuppdrag enheten VIVA
(BUN 2020/98)
KPMG har i uppdrag att utföra en utredning på vuxenutbildningen
på enheten VIVA.
Syftet med granskningen är att bedöma om barn- och
utbildningsnämndens styrning av den kommunala
vuxenutbildningen är tillfredställande så att kommunens resurser
används effektivt och att verksamheten bedrivs enligt lag med hög
måluppfyllelse.
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 38
Information från presidiets möte med
revisorerna (BUN 2020/7)
Information från barn- och utbildningsnämndens presidium om
möte med revisorerna.
Under mötet diskuterades bl. a. följande:
- skolresultaten - hur göra för att höja måluppfyllelsen
- nämndens insyn och ansvar
- gemensam syn på uppsatta mål
- utbildningsinsatser
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 39
Information från förvaltningen juni 2020
(BUN 2020/7)
Information om händelser inom förvaltningen under juni 2020 har
sammanställts.
Det informeras bl.a. om att:
- Björskogsskolan deltar tillsammans med Mälardalens högskola
i ett projekt som syftar till att utveckla en metod för att ta fram
underlag som kan användas vid sociala utredningar.
- Hagaskolan har haft besök av organisationen Rädda barnen
som delat med sig av verktyg som man som viktig vuxen
behöver för att kunna hjälpa barn och unga att återhämta sig
efter ett trauma. TMO betyder Traumamedveten omsorg och är
ett forskningsbaserat förhållningssätt.
- Kung Karlsskola, åk 9 har haft en spexvecka med olika teman
vecka 23. Elever och lärare klädde ut sig utifrån olika teman.
- Förskolorna i Kungsör har firat ”Förskolans dag”
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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§ 40
Ny förskola vid Kinnekulle (BUN 2020/99)
Sedan 2012 har det varit ett ökande antal barn i Kungsörs
förskolor, flera nya avdelningar har öppnats. Diskussioner om
lokallösningar för kommunens förskolor har ingått när det varit
aktuellt med planer och beslut om verksamhetslokaler för barnoch utbildningsförvaltningen.
Vid en ”framtidsdag” den 18/4 2018 där representanter från
samtliga politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige deltog fick barn- och utbildningsförvaltningen uppdraget
att sammanfatta de framtida behoven för förskolorna i Kungsörs
kommun och ta fram förslag på åtgärder.
Förvaltningschef Fredrik Bergh och verksamhetschef för förskolan
Gun Åslund har utrett kommunens framtida behov av förskoleplatser och den har presenterats i barn- och utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2018 att uppdra till
barn och utbildningsnämnden att tillsammans med Kungsörs
KommunTeknik AB mer detaljerat kostnads-beräkna steg ett – en
ny förskola på ängen intill Södergården.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-26, § 194
• Framtida behov för förskolan i Kungsörs kommun, 2020-0608
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
- föreslå kommunstyrelsen att besluta att Kungsörs
Kommunteknik AB får i uppdrag att fortsätta processen
med att i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen uppföra en förskola enligt
förslaget, som inte innebär någon kostnadsökning för hyra
och drift.
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

hos kommunstyrelsen begära ett investeringsutrymme av
41 550 000 kr för uppförandet av en ny förskola.
Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
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§ 41
Budgetuppföljning per den 31 maj 2020
(BUN 2020/64)
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en ekonomisk
uppföljning för perioden januari till maj samt årsprognos för 2020.
Det förväntade ekonomiska resultatet för barn- och
utbildningsnämnden på årsbasis är ett nollresultat bortsett från de
delvis ofinansierade verksamheterna Integration och SFI.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen,
januari-maj 2020.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom
budgetuppföljning per den 31 maj 2020 och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 42
Återrapport uppdrag - Basketkorgar till
Västerskolans skolgård (BUN 2018/170)
Ett medborgarförslag om att kommunen ska sätta upp basketkorgar
på Västerskolans skolgård ställdes på kommunfullmäktige den 17
september 2018.
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden
lämnat yttrande på remissen.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 april 2019 att uppdra barnoch utbildningsförvaltningen att sätta upp basketkorgar på
Västerskolans skolgård inom egen befintlig ram.
Västerskolans rektor tillsammans med elevrådet på
skolan har inventerat behov, intressen och förslag till
rastaktiviteter och beslutat att införskaffa basketkorg
till skolgården.
Idag finns en portabel basketkorg på Västerskolans
skolgård och med detta förklaras uppdraget utfört.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag om basketkorgar till Västerskolans
skolgård, 2018-09-17
• Remiss av medborgarförslag – Basketkorgar till
Västerskolans skolgård, 2018-11-19
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-1212
• Protokollsutdrag KF 2019-04-08, § 41

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden meddelar att uppdraget
är verkställt och finansierat inom egen befintlig ram.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
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§ 43
Meddelanden (BUN 2020/12)
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen budget- och bokslutsberedning 2020-06-15, § 5
– Budget 2021 med plan 2022-2023 för Kungsörs kommun.
Uppdrag till nämnderna – åtgärder för att få 2021 års budget i
balans.
Kommunfullmäktige 2020-06-08, § 53 - Fyllnadsval – ersättare i
barn- och utbildningsnämndens presidieberedning. Dnr BUN
2020/60
Förvaltningen har ansökt hos Datainspektionen om
kamerabevakningstillstånd på Kung Karls skola. Dnr BUN
2020/105
Kungsörs kommun har ansökt om statsbidrag hos, Delegationen
mot segregation, för att utveckla en segregationsövergripande
samordning av arbetet för att minska och motverka segregation.
Dnr BUN 2020/75
Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till
handlingarn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten
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§ 44
Meddelande
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning har gett nämnderna i uppdrag att redovisa åtgärder och dess konsekvenser för att
nå budget i balans utifrån 2020 års budget med tillägg fyra miljoner
i resultat- och utjämningsreserven (RUR) och uppräknat till 2021 års
nivå vad gäller löner och priser.
Förvaltningen redovisar de föreslag som hittills tagits fram att utreda.
Ordförande Angelica Stigenberg uppmanar alla ledamöter att
budgetdiskussioner förs i respektive partigrupp.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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§ 45
Övrigt
Följande tas upp:
Margareta Johansson (S) informerar att barn- och
utbildningsförvaltningen har tillsammans med ABF ansökt om medel
hos allmänna arvsfonden för att starta upp ett 3- årigt projekt om
demokrati. Deltagare i projektet kommer att vara personer från 6 år
till och med 25 år.
Biträdande förvaltningschef Lars-Erik Lindvall tackar Sparbanken
Västra Mälardalen för det bidrag som förvaltningen tilldelats.
Bidraget möjliggör till sommaraktiviteter för kommunens ungdomar.
Fritidsgårdarna kommer att hålla öppet större delen av sommaren
både dagtid och kvällstid. Det kommer även anordnas olika utflykter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten,

Kungsörs kommun
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§ 46
Hälsningsord
Ordföranden Angelica Stigenberg (S) tackar ledamöter, ersättare
och tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig
sommar.
Övriga önskar ordföranden detsamma.

Justerandes sign
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Protokollsutdrag till
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